
 

 

 

СУДЛААЧДЫН УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ №3 

 

Судлаачдын ээлжит уулзалт наймдугаар сарын 20-ны Мягмар гарагт Хөдөлмөрийн судалгааны 

институт (ХСИ)-ын хурлын танхимд 10:00 цагт эхэлж, 11:30 цагт өндөрлөлөө.Энэ удаагийн 

уулзалтыг ЭЗБӨЧСТ-тэй хамтран зохион байгуулсан ХСИ-ын захирал М.Чимэддорж нээлтийн үг 

хэлж, байгууллагынхаа бүтэц, чиг үүрэг, гүйцэтгэж буй судалгаанууд зэргийн талаар нэгдүгээр 

илтгэлийг танилцуулав. Тус институт 4 сектор, 23 ажилтантай бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн 

бодлого, хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр судалгаа хийдэг аж. Тухайлбал энэ онд  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометр, Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ төгсөгчдийн 

хөдөлмөрийн зах зээл дэх шилжих хөдөлгөөний судалгаа, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны үнэлгээний судалгаа, Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтцийн судалгаа, Ажиллах 

хүчний эрэлт, нийлүүлэлт, түүний зөрүүгийн судалгаа, Цалингийн бүтцийн судалгаа зэргийг 

гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байна. Судалгааны үр дүнг хэвлэмэл байдлаар тараахаас гадна PDF 

хэлбэрээр байгууллагынхаа цахим хуудсанд байрлуулна.   

ХСИ-ээс хийж байгаа судалгааны ажлуудын 80 хувь нь аутсорсинг байдгаас үзэхэд тус 

байгууллага судалгааны ажлын нэлээд том худалдан авагч юм. Хөдөлмөрийн зах зээлийн 

чиглэлээр илүү мэргэшсэн судалгааны байгууллагуудыг төлөвшүүлж, тогтвортой хамтран ажиллах 

нь чухал болохыг М.Чимэддорж захирал тайлбарлалаа.  

Түүнчлэн хөдөлмөрийн салбарын эрх зүйн суурь баримт бичгүүд  (Хөдөлмөрийн тухай, 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль) зэрэгт өөрчлөлт оруулах, Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих бодлогод шинэчлэл хийх хүрээнд ХСИ ажиллаж байгаа юм байна.  

2013 оны барометрийн судалгааны үр дүнгийн талаарх хоёрдугаар илтгэлийг ХСИ-ын 

секторын эрхлэгч Ц.Баярмаа танилцуулав. 2010 оноос жил бүр хийж байгаа энэхүү судалгаа нь 

хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлж байгаагаас гадна дунд болон урт 

хугацааны эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглалыг боловсруулах суурь болох аж.  

ЭЗБӨЧСТ-өөс өнгөрсөн 6,7 дугаар сард зохион байгуулсан “Монголын хөгжлийн зураглал: 

Өөдрөг ирээдүйг бүтээх нь” сэдэвт цуврал хэлэлцүүлгийн үр дүнг танилцуулж, гуравдугаар 

илтгэлийг бэлтгэсэн байна.  

 

(Дээрх 3 илтгэлийн PDF хувилбарыг Танд цахим шуудангаар энэхүү тэмдэглэлийн хамт 

илгээсэн болно).   

 

Хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан саналуудыг тоймлон хүргэвэл: 

 

М.Чимэддорж, ХСИ:  

Бид судалгааны байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны тухай ярихдаа дундын 

мэдээллийн санг яаж үүсгэх вэ? итгэлцлийг яаж бий болгох вэ? гэсэн хоѐр асуултыг анхаарах 

хэрэгтэй байна. Судалгаа хийхэд маш олон байгууллагатай харилцах хэрэгтэй болдог. Заримдаа 

хүнд сурталтай нүүр тулдаг. Ийм байдлаас гаргах төслийг АХБ ирэх жилээс Хөдөлмөрийн яаманд  



 

 

 

хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ хүрээнд манайх хөдөлмөрийн зах зээлийн чиглэлээр мэдээллийн сан 

бий болгож байгаа юм. Гэвч зөвхөн хөдөлмөрийн салбараас гадна уул уурхай, барилга, эрүүл мэнд 

зэрэг бусад салбарын мэдээлэл хэрэгтэй болдог. Тиймээс судалгааны байгууллагууд дундын 

мэдээллийн сантай болвол зүгээр байна. Энэ нь олон нийтэд заавал ойлгомжтой байх албагүй, 

судлаачид л ашиглаж байхад маш их үр дүнтэй. Тухайлбал, магистрын түвшинд сурч байгаа 

оюутнууд судалгааны мэдээлэл цуглуулаад явах мөнгө, цаг хомстой байдаг. Тэгвэл дундын 

мэдээллийн сан нээлттэй байх юм бол тэд маш бага зардлаар сайн судалгаа хийж болно.   

Хоѐрдугаарт, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ч судалгааг чанартай гүйцэтгэхгүй байх, 

эсвэл тоон мэдээллийг санаатайгаар засварлах, хуулбарлах зэрэг олон асуудал тулгардаг. 

Иймэрхүү судалгааны байгууллагын “хар жагсаалт” гаргах, Судлаачдын ѐс зүйн кодекс 

боловсруулах зэргээр хамтран ажилламаар байна.  

Б.Лакшми, ЭЗБӨЧСТ: 

Мэдээллийн сан бий болгох тухай санал байнга гарч байгаа. Гэвч энэ нь нэлээд сайн бодож, 

төлөвлөх асуудал юм байна. Бид өөрсдийн ecrc.mn цахим хуудсыг шинэчилж байгаа бөгөөд эхний 

ээлжинд тэнд Судлаачдын уулзалтад бүртгэлтэй байгууллагууд, тэдгээрийн тогтмол гаргадаг 

судалгаа зэргийн тухай товч мэдээллийг оруулахыг зорьж байгаа.  


